
 

Memória da reunião extraordinária nº 2 
Data e horário da reunião: 08 de julho de 2015 das 14h30min às 17h: 30min. 

Local: Sala de reunião da Casa Civil – Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar. 

 

Pauta: 

14h30 - Abertura e informes da Secretaria Executiva;  

14h45 - Detalhar o Planejamento em ações concretas para o período, com cronograma, 
orçamento e os responsáveis pela ação; 

             - Formação de Núcleo e dos Grupos de Trabalho; 

17h30 - Deliberações Finais 

 

 

Reunião Presidida por Sandra Maria Batista – Vice-Presidente do Conselho de 
Transparência e Controle Social do Distrito Federal, Coordenada por Rejane Vaz de 
Abreu – Secretária Executiva do CTCS e Organizada por Bruno Henrique Braga – 
Diretor de Transparência Institucional SUTGI/CGDF – Hostílio dos Santos Ribeiro Neto – 
Diretor de Acesso à Informação SUTGI/CGDF – Liliane Barbosa Pereira – Gerente de 
Monitoramento e Avaliação – SUTGI/CGDF – Willian Alves do Nascimento – Estagiário. 
 
Presentes: 
 
Sandra Maria Batista (CRC – Titular / Vice-Presidente); Rejane Vaz de Abreu (Secretária 
– Executiva); Lauro Jurgeaitis (Federação da Agricultura do Distrito Federal – FAPE); 
Carlos Eduardo de Freitas (Conselho Regional de Economia – CRE); Caio Marcelo D 
Abreu Machado Valente ( DF em movimento); Antonio José da Silva Barros (OSBrasília 
– Titular); Eduardo Araújo de Souza (Central Única dos Trabalhadores – CUT); Emerson 
Santos de Lima (Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE); Everton 
Kischlat (Instituto de Fiscalização e Controle – IFC); Mario de Almeida (Associação 
Brasiliense de Imprensa – ABI); Davi Silva Fagundes ( Agenda 21 – Titular); e Adelmir 
Araújo Santana (FECOMERCIO – Titular). 

 
Ausentes: 

  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E 
CONTROLE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - 

CTCS 
 

 



Não estiveram presentes, sem justificativa de ausência, os representantes da 
Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA, Jamal Jorge Bittar e Paulo 
Eduardo Montenegro; os representantes da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil – CTB, Aldemir Domicio da Silva e Gilvaldo de Souza; os 
representantes da Força Sindical, Calos Alves dos Santos e Zacarias de Assunção e a 
representante da Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST, Vera Lêda Ferreira 
de Morais. 

Justificaram a Ausência: Os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, João 
Paulo Amaral Rodrigues, Titular e Felipe de Almeida Ramos Bayma, suplente; e os 
representantes do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE, Alessandra de Moura Cadamuro e Max Leno de Almeida. 

 
PRELIMINARMENTE 

 
 A Vice-Presidente do CTCS, Sandra Maria Batista, na condição de Presidente do 
CTCS substituta, após verificação de quórum, às 14:56, deu início a reunião dando 
boas-vindas aos Conselheiros e passando a palavra ao Controlador-Geral do Distrito 
Federal, Djacyr Cavalcanti de Arruda Filho. 
 Com a palavra, o Controlador-Geral exaltou a importância do CTCS e fez a 
apresentação do aplicativo SIGA Brasília, lançado pela Controladoria-Geral no último 
dia 20 de junho em evento apresentado pelo Governador de Brasília, Rodrigo 
Rollemberg. 
 Destacou a urgência do governo em apresentar uma ferramenta de 
transparência que possibilite o fácil acesso e compreensão imediata das informações 
para a população, tendo em vista a dificuldade de utilização do SIGGO pelos mais 
leigos. Ainda, enfatizou que com o SIGA Brasília traz algumas inovações como, por 
exemplo, a escala dos profissionais de saúde. 
 O Controlador-Geral, com o auxílio do Subsecretário de Transparência e Gestão 
da Informação da Controladoria-Geral do Distrito Federal dirimiram algumas dúvidas 
apresentadas pelos Conselheiros. 
 O Conselheiro Carlos Eduardo de Freitas, do Conselho Regional de Economia, 
destacou a importância da publicação de dados como investimentos, custeio, custeio 
abrangente, gastos com pessoal, dívida líquida e dívida flutuante para que os 
especialistas possam ter ferramentas e subsídios para efetuarem análises mais 
detalhadas da situação do governo, proposta essa apoiada pelo Conselheiro Adelmir 
Santana, da Fecomércio, que ainda acrescentou que esse nível de detalhamento de 
informação é essencial para identificação de oscilações de arrecadação e níveis de 
investimento.   
 Ainda, o representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), Emerson Santos de Lima, sugeriu que as despesas disponíveis no aplicativo 
sejam mais detalhadas. Hoje, o cidadão obtém apenas a identificação do empenho e o 
valor, além de outros itens técnicos. Emerson citou como dados relevantes para o 
exercício do controle social a descrição da despesa e o contrato. Sugeriu, também, que 
a opção de comentários seja aperfeiçoada para permitir a participação do cidadão 
associada a qualquer dado encontrado no aplicativo. Dessa forma, o usuário poderia, 



ao verificar o pagamento feito a uma empresa, imediatamente fazer uma denúncia de 
que o serviço não foi prestado. 
 O Conselheiro Caio Valente, do DF em Movimento, sugeriu que os convênios 
também tenham sua execução detalhada. A forma atual, só com os pagamentos, não 
permite identificar a que se referem. 
 Finalmente, o Controlador-Geral comunicou ao plenário que a Controladoria-
Geral encaminhou um Ofício Circular nº 10, aos órgãos e entidades do Governo de 
Brasília, que apresenta o CTCS e explica suas funções e atribuições e  
 
 
  

1 - Dos Informes da Secretaria Executiva 
 
 
1.1 – Comunicou o encaminhamento do Ofício Circular nº 10 que explica e dá ciência, a 
todos os órgãos e entidades do Governo de Brasília, acerca das atividades e atribuições 
do CTCS; 
1.2 – Aguardando o cadastramento dos Conselheiros pela Secretaria de Estado de 
Fazenda para liberação da senha de acesso ao SIGGO. 
1.3– Devolutiva do Requerimento nº 04/2015 – CTCS no qual o Secretário de Estado de 
Gestão Administrativa e Desburocratização, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, 
esclarece que há possibilidade de ser desenvolvida a ferramenta do tipo “push”, 
porém somente para os editais do e-Compras, pois os pregões realizados em outros 
sistemas como ComprasNet ou Licitações-e, não estão sob domínio dessa 
Coordenação. Quanto às contratações por inexigibilidade e adesões à ata de registro 
de preço oriundos de outras unidades de governo, não são controlados pelo sistema e-
compras ou qualquer outro tipo de sistema, e algumas unidades descentralizadas 
também realizaram aquisições na modalidade dispensa de licitação fora do sistema e-
Compras. 
1.4- Devolutiva do Requerimento nº 05/2015 – CTCS no qual o Secretário de Estado de 
Gestão Administrativa e Desburocratização, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, 
esclarece que no Portal da Transparência já existem as informações demandadas no 
requerimento, no que se refere a editais e licitações 
(http://www.transparencia.df.gov.br/pages/compras/por_status.aspx), 
periodicamente alimentado com as informações do sistema e-Compras. 
 
  
2 – Do Criação dos Grupos de Trabalho  
  
 
Atribuição I – propor e acompanhar a formulação das diretrizes da política de 

transparência da gestão de recursos públicos a ser implementada pela Controladoria-

Geral do Distrito Federal e pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo 

Distrital. 

Ação aprovada: Demandar à Controladoria-Geral do Distrito Federal a divulgação 

ampla da política de transparência do GDF e a sua efetivação. 

http://www.transparencia.df.gov.br/pages/compras/por_status.aspx


Grupo de Trabalho 
 

Cronograma 

 
OS Brasília 
Agenda 21 
FAPE 
IFC 
DF em Movimento 
 
 
 

 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

Atribuição II – propor e acompanhar projetos e ações prioritárias da política de 

transparência da gestão de recursos públicos do Poder Executivo Distrital. 

Ação aprovada: Propor ao executivo o desmembramento e georreferenciamento das 

ações orçamentárias, permitindo o acesso público e irrestrito. 

Grupo de Trabalho 
 

Cronograma 

 
 
CORECON 
MCCE 
CRC DF 
FAPE 
 
 
 
 
 

 
 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

 

Atribuição III – propor e acompanhar procedimentos que promovam o 

aperfeiçoamento do controle social e a integração das ações de incremento da 

transparência no âmbito do Poder Executivo Distrital. 

Ação aprovada: Propor a melhoria dos instrumentos para dar conhecimento, permitir 

o acompanhamento e a apuração das manifestações registradas pelo Sistema de 

Ouvidorias do Distrito Federal, bem como agilidade nos resultados e medidas tomadas. 

 

Grupo de Trabalho Cronograma 



 

 
IFC 
MCCE 
 
 
 
 
 
 

 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

 

Atribuição IV – atuar como instância de articulação e mobilização da sociedade civil 

organizada para o aprimoramento do controle social no Distrito Federal. 

Ação aprovada: Promover e realizar cursos e oficinas em instituições de ensino públicas e 

privadas, bem como a promoção de concursos de trabalhos técnicos, acadêmicos e científicos 

sobre o tema: Transparência e Controle Social para fomentar a mobilização e organização da 

sociedade civil. 

Grupo de Trabalho 
 

Cronograma 

 
OS Brasília 
CUT 
IFC 
DF em Movimento 
 
 
 
 
 

 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

 

 

Atribuição V – realizar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem propostas 

legislativas e administrativas tendentes a maximizar a transparência da gestão pública. 

Ação aprovada: Realizar estudos e pesquisas, com base na legislação existente sobre 

transparência e controle social (leis/decretos/portarias), inclusive por meio de 

parcerias com instituições de ensino e pesquisa. 

Grupo de Trabalho Cronograma 



 

 
OS Brasília 
Agenda 21 
FAPE 
FECOMERCIO 
MCCE 
 
 
 
 

 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

 

Atribuição VI – acompanhar a efetividade das ações de transparência do Poder 
Executivo Distrital. 
Ação aprovada: Propor a criação de mecanismos de monitoramento da política de 

transparência e controle social no Governo do Distrito Federal. 

Ação pendente de aprovação: Propor à Controladoria-Geral a criação de ranking de 

avaliação dos órgãos e entidades públicas, por meio de indicadores baseados na Lei de 

Acesso à Informação. 

Grupo de Trabalho 
 

Cronograma 

 
Agenda 21 
FECOMERCIO 
DF em Movimento 
CRC DF 
 
 
 
 

 
1ª SEMANA – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
2ª SEMANA – ESCOLHA DO COORDENADOR 
12 AGOSTO/2015 – Apresentação das propostas 
 

 

 

Obs: Estabelecido prazo dia 15 de julho de 2015 para inserção das entidades ausentes 
na 2ª Reunião Extraordinária nos Grupos de Trabalho e respectivas ações. 
Obs2: Definição das coordenações dos Grupos de Trabalho até o dia 22 de julho de 
2015. 
Obs3: Apresentação de ações concretas, na próxima reunião ordinária, dia 12 de 
agosto, pela coordenação de cada Grupo de Trabalho criado. 
 

 



4 - ENCAMINHAMENTOS: 
 
1 – Convocar a 3ª reunião ordinária do CTCS: 
Data: 12/08/2015, das 14h30 às 18h. 
Local: Sala de Reuniões da Casa Civil, Ed Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar. 
 
 


